
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan : 

1. Hasil pengamatan aktivitas siswa menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

improve dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa  di kelas X SMA Negeri 1 Pangkalan 

Susu T.P. 2012/2013, hal ini dapat dilihat pada setiap siklus mengalami peningkatan dari 

siklus I ke siklus II yaitu dari 21,89% (kriteria cukup) menjadi 24,75% (kriteria baik dan 

baik sekali). 

2. Hasil belajar siswa setelah dilaksanakan dengan model pembelajaran improve pada siklus 

I diperoleh sebesar 61,11% atau 22 siswa, sedangkan pada siklus II terdapat peningkatan 

yang cukup signifikan yaitu hasil belajar siswa yang diperoleh sebesar 32 siswa atau 

88,89%. Jadi peningkatan dari siklus I ke siklus II adalah sebesar 27%. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis  dapat memberi saran kepada pembaca 

antara lain: 

1. Sebaiknya guru dapat  menerapkan dan menerapkan model pembelajaran 

improve dalam proses kegiatan belajar mengajar disekolah, terutama terhadap 

materi pembelajaran yang lebih membutuhkan ketelitian dan pengahayan yang 

lebih khusus.  Hal itu bertujuan agar aktivitas dan hasil belajar siswa dapat lebih 

ditingkatkan. 

2. Disarankan bagi guru yang akan menggunakaan metode improve learning agar 

memahami secara pasti tentang metode ini serta efesiensinya terhadap materi 

yang akan diajarkan supaya dapat memberikan hasil yang lebih baik. 



3. Dalam penerapan model pembelajaran improve, guru dapat menerapkan 

beberapa tehnik pembelajaran tidak hanya dengan ceramah atau diskusi namun 

dapat juga dengan metode lain seperti mengamati dan meneliti. 

4. Bagi pembaca yang ingin menggali lebih lanjut tentang metode pembelajaran 

improve  atau yang berhubungan dengan metode improve learning dapat 

menggunakan karya tulis ini sebagai bahan acuan serta perbandingan agar dapat 

menghasilkan karya tulis yang lebih baik lagi. 

5. Penulis mengharapkan kiranya karya tulis ini dapat berguna bagi pembaca pada 

umumnya dan peneliti pada khususnya, serta menyarankan bagi pembaca yang 

ingin membuat karya tulis yang berkaitan dengan metode pembelajaran improve 

learning agar dapat mengembangkan metode pembelajaran ini baik ketika 

melaksanakan penelitian dikelas. 

6. Penulis juga mengaharapkan masukan yang positif dan membangun dari 

segenap pembaca agar kedepannya penulis dapat menghasilkan karya tulis yang 

lebih baik lagi. 

 


